Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 32
4572 Nr. Asmindrup

Med særligt fokus på
læsning, bevægelse
og udeundervisning

Telefon: 59 32 81 01
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

Nr. Asmindrup Friskole
Ønske om optagelse på forespørgselsliste
Elevens navn:

Fødselsdato:

Nuværende skole:

Nuværende klassetrin:

Hvornår ønskes skoleskift:
Navn på Forældre:
Kontaktoplysninger, telefon:

Snarest (sæt X):

Eller pr. følgende dato:
Mail:

Besvar venligst nedenstående spørgsmål så fyldestgørende som muligt:
Hvad er baggrunden for ønske om skoleskifte til netop Nr. Asmindrup Friskole.

Nr. Asmindrup Friskole er en profilskole med særligt fokus på læsning, bevægelse og udeundervisning,
hvordan ser I jeres barn i dette?

Beskriv jeres oplevelse af jeres barns faglige og læringsmæssige situation:

Har jeres barn haft trivselsproblemer i sin skolegang? Hvis ja, beskriv hvilke.
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Beskriv hvorfor I tror jeres barn vil trives fagligt/socialt bedre ved at gå på Nr. Asmindrup Friskole.

Hvilke tanker gør jeres barn sig i forhold til et skoleskifte til Nr. Asmindrup Friskole?

Hvilke tanker gør I jer om at være forældre på en friskole? Forklar, på hvilke områder I ønsker og har
mulighed for at engagere jer i Friskolen.

Elevindskrivning fra forespørgselslisten vil ske med afsæt i klassens nuværende faglige/sociale miljø samt
skolens profil og værdisæt.
Såfremt der bliver ledige pladser i klassen, vil I blive inviteret til en afklarende samtale på friskolen.
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at
melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på
denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på
blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at
informere skolen herom.
Blanketten afleveres personligt på skolekontoret eller sendes som sikker mail til skolekontoret på følgende
mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk
Blanketten opbevares af skolen i indeværende skoleår samt i efterfølgende skoleår, hvorpå blanketten
makuleres. Ønsker I fortsat at stå på forespørgselslisten skal en ny udfyldes og afleveres på skolen.
Forældre/værges underskrift:

Dato:

Forældre/værges underskrift:

Dato:

Skoleleders underskrift:

Dato for modtagelse:
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